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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          VĂN HÓA - THÔNG TIN 
                      
       Số: 233/KH- VHTT-BCVT                    Nha Trang, ngày  03 tháng 03 năm  2020 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra hoạt động kinh doanh đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-STTTT ngày 03/02/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông  tỉnh Khánh Hòa về việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua 

Khối Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2020; 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố Nha Trang; 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - 

Thông tin thành phố; 

Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Thông tin thành phố xây dựng kế 

hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố năm 2020 như sau : 
 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 - Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động kinh 

doanh đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên 

địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật. 

 - Nhằm kịp thời chấn chỉnh và uốn nắn các cơ sở hoạt động đại lý Internet 

và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động đúng quy định 

của pháp luật, tạo môi trường hoạt động Internet lành mạnh, an toàn. 
 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA: 
 

1. Cơ sở pháp lý: 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính 

phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

- Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công 

nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. 

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và 

quảng cáo. 

- Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công 
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cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. 

- Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến 

điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/4/2020). 

 2. Nội dung kiểm tra: 
- Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh đại lý Internet và điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 

15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 

thông tin trên mạng (trong đó chủ yếu tập trung kiểm tra các nội dung sau: Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, hợp đồng đại lý, niêm yết giờ hoạt 

động, nội quy, lưu giữ Website, khách hàng truy cập, lưu giữ thông tin và cách 

trường học 200m ). 
 

III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA: 
Các cơ sở hoạt động kinh doanh đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Nha Trang (ngoài danh sách 

kèm theo, trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện thêm vẫn tiến hành kiểm tra, xử 

lý những cơ sở mới hoạt động kinh doanh tại xã, phường được kiểm tra). 
 

IV . THỜI GIAN VÀ LỰC LƯỢNG KIỂM TRA: 

1. Thời gian:  

Từ ngày 15/3/2020 đến ngày 30/11/2020 thực hiện công tác kiểm tra các 

cơ sở hoạt động kinh doanh đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng trên địa bàn thành phố. 

2.  Lực lượng kiểm tra: 

- Các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Thông tin theo 

Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Phó Chủ tịch UBND thành 

phố Nha Trang. 

- Sử dụng xe máy cá nhân, xăng chi theo chế độ. 

3. Phân công thực hiện: 

-  Ông Trần Thanh Nhã, Đội phó Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông 

tin, chuẩn bị Quyết định Đội Kiểm tra liên ngành, biên bản kiểm tra hành chính, 

biên bản vi phạm hành chính. 

 -  Ông Võ Long Khánh, thành viên Đội kiểm tra liên ngành văn hóa – thông 

tin, chuẩn bị danh sách các cơ sở hoạt động đại lý Internet và điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố, lập hồ sơ trình UBND thành 

phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

 - Ông Nguyễn Trọng Bảo, thành viên Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – 

thông tin, phối hợp kiểm tra 
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 -  Ông Võ Thành Quân, thành viên Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – 

thông tin, phối hợp kiểm tra. 

-  Ông Nguyễn Lê Minh Quyết, thành viên Đội kiểm tra liên ngành văn 

hóa – thông tin, phối hợp kiểm tra. 
 

Trên đây là nội dung kế hoạch kiểm tra hoạt động đại lý Internet và dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2020./. 

 

Nơi nhận:                                                  ĐỘI TRƯỞNG 
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (VBĐT, b/c); 

- UBND TP (b/c); 

- UBND 27 xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng; 
- Thành viên Đội kiểm tra; 

- Lưu: VT, Khánh ( 10 bản).                         TRƯỞNG PHÒNG V. HÓA VÀ T. TIN 

                                                                                    Đinh Văn Cường 
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